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Gudstjenester i menighetene
Rett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på
www.risor.kirken.no
Fredag 25. desember

Søndag 07. februar

Lørdag 26. desember

Søndag 14. februar

Juledag
Joh 1, 1-14
Risør kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste E. Gryting

Her følger en oversikt over
hva som er planlagt framover.
Vi kommer til å annonsere
både i avis, på vår hjemmeside
(www.risor.kirken.no) og på
Facebook.
Søndag 29. november

1. søndag i adventstiden,
Matt. 21, 1-11
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 06. desember

2. søndag i adventstiden,
Joh. 14, 1-4
Frydendal kirke kl. 11.00
Lysmesse A. M. Walla

Søndag 13. desember

3. søndag i adventstiden,
Matt 11, 2-11
Sandnes bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Torsdag 17. desember

Risør kirke kl. 11.00
HEL-Gudstjeneste E. Gryting

Torsdag 24. desember

Julaften
Luk 2, 1-20
Risør kirke kl. 14.00
Julaftensgudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 14.00
JulaftensgudstjenesteA. M. Walla
Frydendal kirke kl. 15.00
Julaftensgudstjeneste e. Gryting
Risør kirke kl. 16.00
Julaftensgudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 16.00
Julaftensgudstjeneste A. M. Walla

2. juledag
Matt 2, 16-23
Søndeled kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste A. Lauvhjell

Torsdag 31. desember

Nyttårsaften
Luk 13, 6-9
Risør kirke kl. 23.00
Midnattsgudstjeneste E. Gryting

Søndag 03. januar 2021
Kristi Åpenbaringsdag
Luk 2, 40-52
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 10. januar

2. søndag i åpenbaringstiden
Mark 1, 3-11
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Kristi forklarelsesdag
Mark 9, 2-13
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Fastelavnssøndag
Joh 12, 20-33
Frydendal kirke kl. 11.00
Supersøndag E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Onsdag 17. februar

Askeonsdag
Matt 12, 38-42
Risør kirke kl. 19.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 21. februar

1. søndag i fastetiden
Matt 16, 21-23
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 28. februar

2. søndag i fastetiden
Luk 7, 36-50
Søndeled kirke kl. 11.00
Fellessokns-gudstjeneste
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 17. januar

3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 4, 4-26
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 24. januar

4. søndag i åpenbaringstiden
Joh 9, 1-7.35b-38
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 31. januar

Såmannssøndagen
Mark 4, 26-34
Frydendal kirke kl. 11.00
Fellessokns-gudstjeneste
Bibeldagen
E. Gryting og A. M. Walla

HUSK
PÅMELDING TIL
JULAFTEN!
Informasjon på
hjemmeside og
facebook

Slekt skal følge slekters gang
Døpte:
Begravede/
bisatte:
Risør kirke/gravkapell/kirkegård
16.08 Aslaug Therese Aanonsen
04.09 Bjørg Staalesen
06.09 Liv Harriet Svendsen
28.09 Arvid Øia
21.10 Aud Ingvill Gunleksen

Risør kirke
06.09 Felix Hundhammer
Edith Halvorsen Aamlid
04.10 Ada Johanne Grimsland
Levi Akselsen Stebekk
11.10 Jørgen Solhjem Næss

Frydendal kirke/kirkegård
28.08 Sigrun Avreid
01.09 Aud Antonie Sønningdal
21.09 Britt-Eva Bjerkhaug Larsen
22.09 Thorleif Trulsvik
13.10 Astrid Krabbesund
01.11 Sigbjørn Arvid Hagane

Frydendal kirke
13.09 Aleksander Sæthra Vabø

Søndeled kirke/kirkegård
18.08 Ingard Helmer Winterkjær
29.08 Torunn Stifoss
03.09 Gunlaug Kjellfrid Berg
11.09 Kristen Gjernes
24.09 Nils Arnold Solheim
30.09 Ingerid Solheim
17.10 Per Christensen

Søndeled kirke
13.09 Sofie Emine Hødnebø
04.10 Marion Lauvhjell
11.10 Thea Aadne Fredriksen
Leon Bomvoll Torgersen
Matheo Giske Holland
25.10 Kristine Fjeld Kaasa
08.11 Ada Olivia Moland

Vigde:

Søndeled menighet
10.10 Anette Fiflet Christensen
og Morten Akeland
25.10 Ann Helen Nordstrøm og 		
Jostein Fjeld Kaasa

Gaver til
Menighetsbladet
Vi tilrettelegger i alle
våre bygg etter de
offentlige
smittevernstiltaka i
forbindelse med
Koronapandemien.
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Siden forrige
nummer er det
kommet inn
kr. 1600
Tusen takk!

Konfirmanter
2020
I år er det blitt et spesielt
år også for konfirmantene
våre.
Konfirmasjonene ble
utsatt fra våren til høsten.
Nå i høst det delt opp i ni
seremonier totalt!
Dette ble veldig fine
seremonier hvor både
Risør Motettkor og
Sebastian Aanonsen
bidro musikalsk.

									
												

Risør og Frydendal
konfirmantene 2020  
Foto: Trond Svenningsen

Søndeled
konfirmantene 2020  
Foto: Trond Svenningsen

Nytt fra fellesrådet

Sorggruppe

Det er ikke så mye nytt fra Fellesrådet.
Vi holder på med gudstjenester,
arrangementer og tiltak i tråd med
Koronareglene. Fremdeles gjelder regelen
om 1 meters avstand for de fleste, og god
håndvask/hygiene. Reglene er i stadig
endring slik at tiltakene også kan endres
fortløpende.

Har du opplevd at du har mistet noen som
står deg nær?

Mange lurer på hva som skjer med orgelet i
Søndeled kirke. Der er det dessverre ikke
noe nytt. Vi venter fremdeles på å intonere
(stemme) instrumentet men er avhengig av
spesialister fra Nederland. Derfor må vi bare
vente til koronasituasjonen blir bedre.
Kirkevergen

Prest Albert Walla og Erik Lindland vil denne
vinteren gi mulighet for sorggruppe.
Kan du tenke deg, eller kjenner du at det
hadde vært godt å kunne være i en trygg
gruppe å dele sorgen og få litt veiledning på
hvordan kunne gå videre.
Vi tenker 3 til 4 samlinger i løpet av et halvt
år for en sorggruppe.
Ta kontakt med Albert Walla enten på e-post:
a.walla@risor.kirken.no eller
på mobil 922 92 409.
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JULEMESSE
28. NOVEMBER KL. 10.00 - 16.00
RISØR MENIGHETSSENTER KIRKEGATA 1
Gruppen som arbeider med Den store
Kirkebasaren har ønsket å ha flere
arrangementer å arbeide med som kan intensivere aktiviteten og
skaffe flere midler til menighetens arbeid.
I hele høst er det, under god veiledning, blitt produsert mosehjerter
og kranser til ute- og innebruk for salg. Besøk salgsboden ute i
kirkehagen.Dessuten vil det være håndarbeid, sursild og tomatsild,
forskjellige typer julekaker, gele og syltetøy og chutney.
Dessuten er det litt ved-sekker igjen for salg, og det vil gjennom hele
dagen være et lynlotteri hvor det er mange
fine gevinster. Ingvar Lillehammer vil
hele formiddagen stå og steke smultringer
som kan kjøpes varme
og ferske, de kan
spises umiddelbart
eller fryses ned til jula.
VELKOMMEN!
Korona-smittevernregler følges

			
Noe av det koseligste jeg
		

er med på i desember er
julevandringer for
barnehage og skole.
I år er vi veldig spente på
om vi klarer å
gjennomføre det, eller om
smittevernreglene blir
LAILAS HJØRNE strammet ytterligere inn.
Å vite hvorfor vi feirer de store høytidene våre
er viktig. At ungene møter fortellingene
flere ganger, og over flere år, ikke bare i
kirka, men også i barnehage, på skolen og
hjemme er med på å binde oss sammen som
samfunn. Vi eier de samme fortellingene.
Fortellingene om barnet i stallen, men også
om Snekker Andersen, om Reisen til
Julestjernen, Jul på Månetoppen og Snøfall.

Hver generasjon har sine julefortellinger,
men den alle bærer med seg er den første og
viktigste: historien om den første julaften og
barnet i stallen. Hvor stallen lå er mange litt
mer usikre på, og hvorfor Maria og Josef
havna akkurat der kan være ganske ukjent,
men er det så viktig?
Kanskje for de mest historieinteresserte, men
for småbarn flest, og store barn likeså, er jul
at Jesus ble født.
Og er ikke det det viktigste tross alt?
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På epleslang for
Søndeled menighet
av Arne Lauvhjell

På basaren i oktober var noen av
gevinstene ei kasse eplesaft.
De kom til ved at en dugnadsgjeng
plukka ti kasser epler i hagen på
Søndeled gård (med tillatelse av de
nye eierne, Fossberg Kraft AS).
Eplene blei levert til pressing hos
Puntervold i Grimstad og
på Brokelandsheia, og tilsvarende
169 flasker ble kjøpt inn med rabatt.
Med hoveddelen av resultatet, fra venstre:
Inger Lauvhjell, Signe Hommefoss, Lars Lauvhjell,
Kari Ingrid Frøyna, Gunstein Dalane, Liv Dalane,
Laila Stensvold, Lisbeth Leivann.

Basar på Søndeled
I vår rakk vi akkurat å sette i gang arbeidet
mot markedsdagen i juni da vi måtte sende
ut kontrabeskjeder: det blir ikke noe marked
i år! Vi satser på en basar til høsten i stedet!
Men da høsten kom innså vi at det fremdeles
var vanskelig å skulle samle mange folk
innomhus. Men trenger man det da for å
kunne ha basar? På ingen måte!

Loddsalg ved KIWI på Søndeled. Reidun Stamsø
Solheim trekker tombolagevinst,
Marit Walla kontrollerer.

Det vi behøver er gevinster og folk som kan
selge lodd, og vi fikk begge deler.
Tusen takk til både privatpersoner og
bedrifter som støttet oss med fine gaver, fra
Brokelandsheia i nord, til Risør i sør.
Og takk til alle loddselgere som gikk på dører
og «plaget» famile og venner!
Vi hadde satt av to dager til Utebasar på
Søndeledtunet.

Litt optimistisk midt i oktober, men du verden så deilig det ble i sola i butikkveggen.
Lørdag hadde vi lånt oss et lykkehjul, og Marit snurra fram den ene hovedgevinsten etter den
andre for glade vinnere. Morsomt både for oss som solgte lodd og de som kjøpte dem!
Da vi talte opp til slutt satt vi igjen med et overskudd på ca. kr. 33.000, noe vi er veldig godt
fornøyde med!
Så er spørsmålet: Blir det markedsdag til våren? Svaret på det er JA! Men hvilken form den vil
få er litt usikkert. Men at det blir lykkehjul, tombola, basar, og aktiviteter for barn og voksne
tro jeg på. Vi har jo enda noen flasker igjen av eplemosten fra i høst! Forhåpentligvis involverer
markedsdagen lopper også. Har du noe du vil bli kvitt som er større enn en fyrstikkeske, men
mindre enn en kommode? Ta kontakt med Reidun Marie Stamsø Solheim 958 39 367,
eller Laila T. Stensvold 950 98 897.
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Min salme
av Inger Øybekk

Eg gjekk på gymnaset i Risør. Eg var vel 17
år, tippar eg. Eg hadde fått eit spørsmål frå
presten i Gjerstad. På den tida var det Lehne
han hette.
Han lurte på om eg kunne skrive ein andakt
til menighetsbladet; juleandakt.
Eg veit ikkje, men eg hadde sagt ja,
i alle fall inni meg.
Eg må ha delt min frustrasjon heim om at
«dette var vanskeleg», men kanskje ikkje
gjeve uttrykk for at eg skulle gjere det.
Det gjekk mot fristen for innlevering. Ein kveld
eg sat på rommet mitt, høyrde på radio
Luxemburg og las lekser(!), kom far ned.
«Du kan gjerne sende denne andakten», sa han,
og gav meg eit ark.
Det var då eg kunne blåse av det, og kjende meg
nok litt ovanpå då eg kunne seie:
«Men eg har alt levert!»
Om det var fordi det var første gong eg skulle
skrive ein andakt, eller fordi eg tok innersvingen
på far min, eller fordi det er ein fin song,- at eg
hugsar dette, veit eg ikkje. Ikkje hugsar eg kva
som vart skrive den gongen heller. Eg kunne
ikkje den salmen for over 50 år sidan,
men teksten slo meg.
No, så lenge etterpå er det nok ein gong denne
salmen eg har lyst til å trekke fram.
Vi har utruleg mange fine julesalmar/songar,
og vi kan mange, men denne salmen som vart
skriven i 1896 av Gustav Jensen, seier nøyaktig
kva jul er.
Difor er den også brukande i dag som ei
julehelsing til deg frå «gamlepresten i Risør».
Gud vart menneske. Gud gav oss sin Son. Ein
bodskap for alle folk. Ei glede vi skal få gje det
vidare. Det er jula i eit «nøtteskal».
Jesus, det lille barnet, som er den store gåva
gjeven til oss. Ikkje rart vi er glade i å gje
julegåver, vi som har fått så mykje.
Salmen er nok litt gamalmodig i språket og har
hatt fleire melodiar. I utganspunktet vart salmen
sungen på melodien til Alltid freidig, så berre
prøv, men i dag har han fått sin eigen melodi.
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Salme nr. 60 i salmeboka
og det første verset lyder:

Gud sin egen Sønn oss gav
nå ved juletide.
Derfor går et lovsangshav
over verden vide.
Derfor fra det høye kor
lyder det her nede:
Give er din sak på jord,
gi, og gi med glede!
Gi din Gud ditt hjerte hen,
gi din ringe neste!
Gi din uvenn og din venn,
gi dem av ditt beste!
Gi til du blir tom og arm,
intet skal du miste!
Gi til du blir rik og varm,
rikest på det siste!

På disse sidene finner dere programmet for hva som er
planlagt fram mot nyttår, men merk at endringer kan
forekomme i forbindelse med korona-smitteregler.

JULEN 2020
Konsert med Bare for Gøy
28. november og 29. november
KON
SERT
ER A
VLYS
T PG
A KO
RON

Konsert med Risør musikkorps
06. desember kl. 18.00
Frydendal kirke

A

Julekonsert med Risør Motettkor
13. desember kl. 17.00 og kl.18.00
Risør kirke
Risør Motettkor planlegger for en litt
annerledes julekonsert i 2020.
Konserten er en viktig tradisjon både for koret
og for mange mennesker i Risør. Koret vil
gjerne få synge fulltallig, og det betyr at vi kun
får plass til et begrenset antall publikum.
Derfor lager vi i år en kort julekonsert som
kan gjentas flere ganger, slik at flere får
muligheten til å oppleve den. Vi avventer i
skrivende stund fortsatt myndighetenes
anbefalinger, men planlegger minst to
konserter i Risør kirke hvor koret er plassert
på galleriene og publikum trygt kan sitte i
kirkebenkene på anviste plasser. Det vil bli
forhåndspåmelding til konsertene. Nærmere
informasjon om dette kommer når alt er mer
avklart.
Motettkoret har i år med seg sopranen Ingrid
Vetlesen, som på konserten ifjor bl.a. sang «O
Helga natt» sammen med Oddvar Hummelvoll.
I år blir hun alene om denne solistoppgaven,
men vi gleder oss over å kunne videreføre
denne juletradisjonen sammen med mange
andre tradisjonsrike julesanger.

Julekonsert med
Ingrid Vetlesen, Eirik Dørsdal og
Tor Morten Halvorsen
19. desember kl. 19.00
Risør kirke
Trioen Vetlesen/Dørsdal/Halvorsen inviterer i
år igjen til en julekonsert fullt av lyse og rolige
øyeblikk. Konserten er preget av de tre
musikernes forskjellige utgangspunkter som
operasanger, klassisk pianist og
jazztrompetist. De forskjellige sjangerne blir
preget av hverandre og kjente julesanger får
en ny musikalsk drakt.
Vi ønsker at denne konserten skal gi ro og
glede i en juletid som mange opplever som
hektisk.

Foreløpig planlegges to konserter søndag 13.desember
kl. 17:00 og 18:00. Hvis det blir mange påmeldinger, vil
vi sette opp flere konserter samme kveld.
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Romjulskonsert Et lys i natten
Risør kammermusikkfest
30. desember kl. 18.00
Risør kirke

JULAFTEN
Årets julaften vil dessverre bli
påvirket av den pågående
kononapandemien.

Christian Grøvlen klaver og
Astrid Nordstrand sang.
For mer opplysninger: www.kammermusikk.no

Påfyll-kvelder på Søndeled menighetshus
14. januar kl. 19.00
Apostelmøte som er omtalt Apostlenes gjerninger
v/Arne Lauvhjell
11.februar kl. 19.00
Paulus sine nære medarbeidere Silas og
Barnabas. Hvem var de? v/ Albert M Walla.
11. mars kl. 19.00
Risen, Amerikansk spillefilm fra 2016. Her fortelles hendelsene gjennom øynene til den romerske
offiseren som etterforsker hvem som stjal Jesu lik
fra graven.
Kornonasmittevernregler følges.

VELKOMMEN

JULEMESSE
28. NOVEMBER
KL. 10.00 - 16.00
KIRKEGATA 1
RISØR MENIGHETSSENTER -

Tidene for gudstjenestene
24. desemberer som følger Risør kirke:
kl. 14.00 og kl. 16.00
Søndeled kirke:
kl. 14.00 og kl. 16.00
Frydendal kirke:
kl. 15.00
Pga gjeldene smittevernregler
MÅ
alle som ønsker å komme på disse
gudstjenestene i Risør og Søndeled
melde seg på!
Dette kan gjøres enten ved å ringe
Risør kirkekontor 37 15 03 21
eller
via en påmeldingslenke som vi har
lagt ut på hjemmesida vår
www.risor.kirken.no
og på Facebooksida vår
(Den norske kirke, Risør menighet)

Risør menighet har fortsatt ved til salgs!
Ta kontakt med kirkekontoret, 37 15 03 21

HEL- JULEGUDSTJENESTE
17. desember kl. 11.00
Risør kirke

En gudstjeneste tilrettelagt for alle! Velkommen!

HELLIGE-TRE-KONGERS FEST
SØNDAG 10. JANUAR 2021
KL. 18.00
PÅ SØNDELED MENIGHETSHUS
Andakt ved sokneprest Ellen Gryting
Sang og musikk v/ Lisbeth
Leivann, Magne Leivann og
Judith Moen.
Arne Lauvhjell kåserer
Orientering fra NMS
Kveldsmat
Misjonsoffer til NMS
Arr: Områdeutvalget
for NMS/Aust Nedenes. Smittevernregler følges

Risør og Søndeled menighet ønsker
at flest mulig kan ta del av feiringen
også i kirkene våre i år.
Det er derfor besluttet å sette opp en
ekstra gudstjeneste i Risør kirke og
en ekstra i Søndeled kirke.
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Et annerledes år
inn i juletiden

Også frem mot jul er det viktig å minne
hverandre på at vi ikke er alene selv om vi
ikke kan være sammen. Juletradisjonene
våre bærer forventningene om hva som må til
for at det skal bli en jul vi kan kjenne igjen.
I juletiden vi snart går inn i vil dette bli
ekstra tydelig. At fellesskapet samtidig er
preget av smittevern og restriksjoner. La oss
ikke bli mindre menneskelige og mer
avholdte. La ikke avstanden mellom oss også
prege relasjonene våre. La oss finne
hjertespråket som viser nestekjærlighet,
samhold og fellesskap som om det hadde
vært en god bamseklem.

av Ellen Gryting

Det er jo kjent for oss alle at året i år ble
annerledes enn vi hadde sett for oss da vi
vendte et nytt årskapittel i januar. Vi har
alle kjent hvordan koronapandemien har
preget oss, familien vår, arbeidsplassene
våre,
fritidsaktiviteter og sosial omgang.
Vi har kjent på usikkerheten, omstilt
hverdagene våre og på mange måter vendt
oss til å holde avstand.
Likevel er det ikke naturlig å holde avstand
ved livets ytterpunkter. Da er det naturlig å
holde rundt hverandre, trøste hverandre med
en god klem både når vi sørger og når vi gleder
oss over livets festdager.
Mange har fått kjenne på dette, og da Norge
måtte innrette hverdagen med smitteverntiltak så måtte kirken gjøre det samme.
Ikke alle som ønsket det kunne følge i
begravelser, og ved graven må kondolanser
skje på en meters avstand. Flere
minnesamvær ble ikke holdt, og for mange har
disse hensynene vært en ekstra belastning i
en ellers sorgtung tid.
Mest sannsynlig må vi forholde oss til denne
«nye» hverdagen en tid fremover. La oss hjelpe
hverandre med å gi hverandre fellesskapet vi
alle trenger, la omsorgen og gleden få uttrykk
på andre måter - det er mange språk som
treffer hjertet.

Foto: Gerd Norli Ruud
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BARE BARNAS

				

Vannrett:
1) høytid 4) kamerat 6) Daniel Åsen 7) hodeplagg
8) ordne 9) Svein Roede 11) til hest 13) iskald type
17) guttenavn 18) to like 19) retning 20) månefase

LØSNING:
Vannrett: 1.JUL 4.VENN 6.DÅ 7.LUE 8.RE 9.SR 11. RI
13.SNØMANN 17.SIMON 18.ER 19.SØR 20.NY
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Loddrett: 1.JESUS 2.UNDER 3.STJERNE 5.NÅR 7.LO
10.MANN 12.INE 13.SS 14.NI 15.ØM 16.MO

Loddrett:
1) født i en stall 2) mirakel 3) i toppen av treet 5) rekker
7) skrattet 10) far 12) jentenavn 13) to like 14) tall
15) myk 16) kvinne

HISTORISK:
Av Arne Lauvhjell

Takbjelken på innsida har dateringen. A.D.
står for Anno Domini, som betyr ”I det
Herrens år”.

Hovedportalen er fin, og i stil med kirka.

Kirkestettet (kirkegårdsporten)
på Søndeled er 100 år
Portalen inn til Søndeled kirkegård blei bygd i
1920. Den erstatta den som hadde stått i nøyaktig
100 år, men det har vært tilsvarende hovedportal
der fra eldre tid.

Ordet stett finner vi også på norrønt
(gammelnorsk), der er det hokjønn, og har
tilleggsbetydningene steg og sti. Ordet har
sammenheng med å stige, altså der en stiger
inn.På bildet ser vi at den høyre døra
mangler. Den er tatt bort for reparasjon.
Den venstre døra er laga ny for ti års tid
siden. I 2018 blei det satt inn LED-belysning
i taket, i forbindelse med montering av
lyskastere rundt kirka.
Det nordre stettet er skifta ut for vel 30 år
siden, og en av stolpene har nylig fått nytt
”tak”. Dørene her er tatt bort permanent,
for å gjøre det lettere å komme inn med
maskiner.

Inngunn Hellerdal skriver i jubileumsboka
”Søndeled kirke og kirkegård” (side 46):
Vi vet at det har vært en eller annen form for
kirkestett langt tilbake, i alle fall til først på
1700-tallet. Da er det omtalt både et søndre og et
nordre stett, men i dag er det bare en enkel portal
ved den nordre adkomsten.
Mange i dag kjenner ikke ordet ”stett” brukt i
denne sammenhengen. Ordet er gammelt, og har
holdt seg i dialekten i distriktet her fram til nå
(år 2000 A.L.). Christian Svendsen skriver i 1954
om Søndeled kirke at på søndeledmål hetter det
kjerkestittet. (Søndeled I, hefte 2, s. 65) Den
sammenhengen han omtaler det i, er at
lensmannen i eldre tid leste opp offentlige
kunngjøringer utenfor kirka etter gudstjenesten.
Stettet i nord.
Ved Søndeled kirke foregikk det ved det øvre
Legg også merke til den flotte ”veien” inn til
(nordre) stettet fram til 1911.
sakristiet, av natur-heller som kom fram
Stettet i dag er laget i 1920 – A. D. 1920 er skåret
under oppgraving for grøft til nytt toalett.
inn i takbjelken. Det har en bredde på 2,5 meter,
for øvrig samme åpning i muren som for
det nordre …
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Risør kirkelige fellesråd

Postboks 297, 4953 Risør. Org.nr 976 992 008, www.risor.kirken.no
Daglig leder/kirkeverge: Bjørn Hasselgård
900 86 911 – bjorn@risor.kirken.no

Saksbehandler Søndeled: Torgeir Øverland
456 33 400 – torgeir@risor.kirken.no

Saksbehandler: Annabelle Green Lundberg
371 50 321- sekretaer@risor.kirken.no

Klokker, Søndeled: Lisbeth Leivann
915 88 006 – lis-lei@online.no

Sokneprest: Ellen Gryting
971 41 856 – ellen@risor.kirken.no

Kirketjenere/kirkegårdsarbeidere:
Ivar Tormod Eidet
901 29 770 – tormod@risor.kirken.no

Sokneprest: Albert M. Walla
922 92 409 – a.walla@risor.kirken.no

Lars Olav Hovland - 371 50 321
Frode Rønningen – 371 50 321

Trosopplærer: Laila T. Stensvold
950 98 807 – laila@risor.kirken.no
Prostidiakon: Svein Birger Schøgren
913 04 872 – sbs@tvedestrand.kirken.no
Kirkemusiker: Tor Morten Halvorsen
371 50 321 – tmh@risor.kirken.no
Organist: Jan Egil Berg
482 53 200 – janegil@risor.kirken.no
Menighetskoordinator Risør:
Eileen Liborg Basma
371 50 321 – eileen@risor.kirken.no

Leder av kirkelig fellesråd:
Ole Henrik Grønn
920 99 585 – ole-henrik.g@hotmail.com
Leder av Risør menighetsråd:
Lill Jorunn Bredal Larsen
908 91 229 – lilljo.larsen@gmail.com
Leder av Søndeled menighetsråd:
Lars S. Lauvhjell
913 92 688 – larslauvhjell@gmail.com

KONTORTIDER:
Risør menighetskontor og
Kirkevergekontor

Søndeled
menighetskontor

Kirkegaten 1
Tlf.: 371 50 321
Mandag – torsdag kl. 09.00 – 12.30

Brattstø 4, 4990 Søndeled
Tlf.: 371 50 321
Tirsdag kl. 09.00 – 12.00

Det er ofte noen til stede utenom disse
tidene også, så bare prøv å ringe
eller kom innom.

Det er ofte noen til stede andre dager også.
Er det ingen på kontoret er telefonen
viderekoblet til Risør

Risør og Søndeled menighetsblad
Utgis av Risør kirkelige fellesråd
Adresse: postboks 297,
Kirkegaten 1, 4953 Risør
E-post: eileen@risor.kirken.no

Frivillig kontingent kan innbetales til bladets
konto: 2860.23.44586 – menighetsbladet
2860.19.01821 - RISØR givertjeneste
2801.54.94206 - SØNDELED givertjeneste
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Tanker på siste side
			

En historisk hendelse!

Datoen 12. mars 2020 endret Norge. Da tok politikerne grep mot den truende pandemien.
Bortsett fra for noen fagpersoner som hadde varslet om en mulig
epidemi, kom koronaviruset svært overraskende på oss og verdens nasjoner.
Et lite, men svært hissig og dødelig virus, har endret hverdagen for oss og hele
verdens befolkning.
Det har vært en underlig tid å være menneske og også en annerledes tid for
kirken. Nærhet og å kjenne gleden over å være mange samlet, er ikke lenger et mål, men
snarere noe vi må unngå. Stikk i strid med alt vi har lært handler det nå om å holde
avstand og ikke være for mange samlet på en gang. Det er den beste måten vi nå kan ta
vare på hverandre inntil vi får en vaksine.
Foran oss ligger julen. Lukas innleder juleevangeliet slik: «Det skjedde i de dager at det
gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.» Den
første jul var en historisk hendelse like reell som covid19 pandemien.
Jesu fødsel har store og varige konsekvenser for hele verden. Ja, så store at vi i vår del
av verden regner vår tidsregning fra Jesu fødsel. Verden ble ikke lenger den samme etter
at englene sa til hyrdene: «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias,
Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en
krybbe.» Historiske hendelser endrer vår hverdag!
Den første jul kom svært overraskende på datidens ledere og folk. Det var noen profeter i
Det gamle testamentet som hadde forutsett at Messias skulle komme. Men at det skulle
skje på denne måten, at Gud selv skulle fødes inn i vår verden, var det ingen som hadde
forutsatt eller trodd. Likevel skjedde underet!
Julen er svaret på spørsmålet: «Betyr vi noe for Gud?» Sterkere kan ikke Gud vise det enn
ved å bli som en av oss og til slutt gir sitt liv for vår skyld. Gud vender ikke ansiktet sitt
bort fra oss, men kommer til oss. Han kom for å skape tro på Jesus og for å invitere oss
til å følge Ham.
Historiske hendelser endrer vår hverdag. Pandemier forbindes med sykdom og død. Jesus
kom for å gi oss liv. Det gir håp, også i tunge tider.
Salmedikteren Svein Ellingsen døde i vår, 90 år gammel. Han hadde en egen evne til å
sette ord på vår tro og vår virkelighet. I julesalmen «Mørket omkring oss er mørket før
daggry», skriver han i det siste verset:
				Håpet får gripe det kommende daggry!
				
Englenes lovsang skal sprenge vårt mørke.
				
Se, her blant mennesker finnes Guds bolig!
				
Ingen er lenger alene på jorden.
Jeg ønsker alle en god adventstid og en velsignet jul!
Stein Reinertsen, Biskop i Agder og Telemark
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